ÅRHUS/SKAGEN
22/5-25/5 2022

Följ med på en resa till Jylland, där vi börjar med att besöka Århus, och den gamla köpstaden
”Gamle by”. På vägen till Skagen åker vi över Molslandet, där vi kan bese de vackra slotten med
anor från 1500-talet. Vi fortsätter resan till konstnärernas paradis, Skagen, där två hav möts.
Vi kommer att möta en pittoresk bebyggelse, säregen natur, bo flott, äta gott samt uppleva både
kultur och shopping. En heldag besöker vi även Jespershus Blomsterpark.
På hemvägen shoppar vi i Flensburg (Tyskland) till mycket fördelaktiga priser!
Program

Dag 1

GRUPPERBJUDANDE !

Avresa från hemorten via Öresundsbron-Stora Bält-bron. Vid lunchtid når vi fram till Århus. B
Besök i ”Gamle by”. Via Molslandet kommer vi till Dronninglund Hotell ***. Middag.

Dag 2

Frukost. Avresa kl 08.30 mot Skagen och besök Udden (Grenen).
Kl 1400 Privat visning på Skagen museum, shopping och middag.

Dag 3

Frukost. Kl 08.30 Heldagsutflykt till Jespershus Blomsterpark. Middag.

Dag 4

Frukost. På hemvägen gör vi en avstickare till Tyskland för att fylla på våra förråd
till priser ni aldrig skådat! Hemresa vida Stora Bält-bron.

Pris 4.500: per person i dubbelrum.
Enkelrumstillägg 800 kr.
Avbeställningsskydd vid sjukdom 500:Reservation: 1DKK = 1.40 SKR
Dronninglunds Hotell***

Minst 40 deltagare.
I resans pris ingår:
•
•
•
•
•
•

•

Bussresa enligt program
Broavgifter
3 övernattningar i dubbelrum på Dronninglunds Hotell
3 frukostar och middagar
Samtliga inträden enligt program
Privat visning av Skagen museum
Reseledare

Bokning/Information CAB-Resor tillhanda senast 6 veckor före avresa
(Kontaktuppgifter enligt nedan.)
Anmälan är bindande. Anmälningsavgift på 500 kr samt eventuellt avbeställningsskydd (500 kr)
erläggs inom 14 dagar efter erhållen faktura . Slutlikvid 5 veckor före avresa.

Bankgiro 528-9715 CAB-Resor, Handelsbanken, Båstad.

Tel: 0431-36 96 55 Mobil: 070-591 31 61.

Välkommen med din beställning!
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